
 

 افغانستان است؛ یمسما به کندو کهیاتیوال یمعرف

هزار  ۲۰۰آمار شامل حدود  نی. اباشندیم نیهزار هکتار زم ۳۰۰به  کیمصروف کِشت و زراعت در نزد صدیف ۸۰کندز حدود  مردم

هزار هکتار علفچربوده که در آن گندم، برنج،  ۴۰۰ها و هزار هکتار جنگل ۳۱وحدود  یللم نیهزار هکتار زم ۵۰ یآب نیهکتار زم

پسته،  ب،یچون خربوزه، تربوز، انگور، بادام، آلو، زرد آلو، س یهاوهیو م جاتیکنجد، زعفران، سبز ا،جو،زغر،ینخود، لوب ،یماش، جوار

در منطقه داشته و  یخاص یگاهیاگندم، برنج، بادام، پسته، خربوزه و تربوز کندز ج ان،یم نی. ازشوندیزرع م رهیناک، شفتالو و غ

 .گرددیصادر م زیاز افغانستان ن رونیحتا به ب

 ،یپروریدارن، ماهزعفران کاران، دام ،یزراعت یهاهیاتحاد ،یقاتیفارم تحق نیچند تیوال نیا یهایمرکز کندز و ولسوال در

 یدارند که هر کدام افزون بر آوردن سهولت برا تیموجود و فعال ات،یو پروسس لبن یمالدار یهافیکوپرات ،یزنبوردار ،یدارامرغ

 .دارند ییسزا نقش به یزراعت تیفیباک داتیو تول یبذر یهامتخ ریبر رشد و تکث ن،یدهاق

 یبه شکل رسم یوانیح کینیکل ۲۱و  یریش یهاجهت اصالح گاو یالقاح مصنوع شنیاست ۱۸ ،یدر حال حاضر بخاطر رشد مالدار 

 یپروریو ماه یفارم مالدار هاده ،یدارفارم مرغ ۲۵۰ یو مالداران قرار دارند که برا گانشهیزراعت پ اریکندز در اخت تیدر وال

 .اندقرار داده میمستق ریو غ میو پرورش به شکل مستق تیتحت ترب زیرا ن یمواش ونیلیشتر از دو میرا عرضه نموده ب یخدمات صح

و  فیکوپرات ه،یاتحاد از ده شی. بشودیصادر م رونیدم، برنج، بادام، پسته،  خربوز و تربوز کندز به بگن اشدهیمحصوالت موارد  از

 .کنندیم تیفعال اتیو لبن یزراعت، باغدار یتوسعه یشده و رو سیتاس تیوال نیدر ا یقاتیتحق یهافارم



در مرکز و   یوانیح کینیکل ۲۱و   یریش یهاجهت  اصالح گاو یمرکز القاح مصنوع ۱۸  یرشد مالدرا یدر حال حاضر برا 

و  یپرور یو ماه  یفارم مالدرا ۱۰ ،یفارم مرغدار ۲۵۰ یاند. همچنان برامالداران قرار داده اریرا در اخت تیوال نیا یهایولسوال

 .اندرا عرضه نموده  یخدمات صح

 ی% کندم بذر 11.30آن ساالنه  یبذر یتخم ها دیتول یهاکشور است که شرکت زیخنام آشنا و حاصل یهاتیکندز از شمار وال 

 .کنندیم دیافغانستان  آن را تول یاصالح شده بذر


